کتابخانه
سهشنبه  26آبان 1394

«اميد آفتابي من» ،ســومين كتاب از نامههاي
احمد شاملوست.
نخستين آن نامههايي بود به عبداهلل عسكري
ِ
ياران نزديك
و
دوستان
از
پاشــايي»
«ع.
پاشايي
ِ
عنوان «تهران .خيابان آشــيخ
تحت
كه
شــاعر
ِ
ِ
هادي» توســطِ نشر چشــمه بهچاپ رسيد .اين
كتاب ،نامههايي اســت كه شاملو در بيش از سي
سال دوســتي با «ع .پاشايي» نوشته است .بيشت ِر
نامهها هنگامي بهنگارش درآمده اســت كه شاملو
در خارج از كشــور به ســر ميبرده است .با يك
نگا ِه گذرا ميتوان پــي برد كه حال و هواي يك
حجم كتاب از
ســفرنامه را دارد .زيرا بيشــترين
ِ
ديدنيها و برخوردهاي شاملو با ديگراني است كه
در خارج از ايران زندگي ميكنند.
***
دومين آن نامههايي بهآيدا همســرش بود كه
ِ
نش ِر چشــمه چاپ آن را بر عهده گرفت .كتاب با
نا ِم «مثل خــون در رگهاي من» در بهار 1394
چاپ
وار ِد بازا ِر نشر شد و هنوز به تابستان نرسيدهِ ،
نويدبخش كتابدوستان و احمد شاملو
دو ِم آن هم
ِ
قيمت 22
گرديد .اين كتــاب در  172صفحه و با
ِ
هزار تومــان در اختيا ِر عالقمنــدان قرار گرفت.
قيمت كتابها كمي گران است).
(بهنظر ميرسد
ِ
نقش برجستهاي
شــاملو
احمد
زندگي
آيدا در
ِ
زيستن
ي
ه
تجرب
و
زندگي
تحول
در
و
است
داشته
ِ
ِ
او مؤثر بوده اســت .اين نامهها بيانگ ِر رابط ِه بسيار
صميمانهي عاشــقي و عاطفي ايشــان نسبت به
پايان عمر بهآن وفادار بود و بارها و
آيداست كه تا ِ
بارها در اشعارش بازتاب يافته است.
احساســات
«مثــل خــون در رگهاي من»
ِ
انسان
هر
مثل
شخصي شــاملو را بيانگر است .او ِ
ِ
ديگري كه عاشق ميشود ،آالم ،اميدها ،يأسها،
سرخوردگيها ،دلخوشيها و آرزوي زندگي بهتر را
انعكاس ميدهد .گرچه شاملو را شاعري متعهد و
فرهنگ عامه ميدانيم ولي در
پايبن ِد بهادبيات و
ِ
اين كتاب بهجز اشــارههاي كوتاهي كه از مسائل
دوران خويش دارد،
ادبي ،اجتماعــي و سياســي
ِ
سخني در ميان نيست و اين بُعد از قضيه ،چندان
جايگاهي ندارد .اين انتظار ،شايد تصو ِر باطلي باشد
چــون كه در آن نامهها جايــي براي اين مقولهها

نيســت .در واقع اين نامهها بيانگــ ِر ابعا ِد ديگري
از شــخصتَ ،منِش و ُكنِش احمد شاملوســت كه
تاكنون با آن چندان آشنايي نداشتهايم.
زندگي شخصي و رفتار
گرچه با بخشهايي از
ِ
و كردار و گفتا ِر شاملو در كتاب «بامداد در آينه»
(ده ســال گفت و گو با احمد شاملو) آشنايي پيدا
كردهايم.
«مثل خون در رگهاي من» بعد از  15ســال
درگذشــت شــاعر چاپ مي شــود و آيدا هم
از
ِ
ميخواســت اين نامهها را همچــون پارههايي از
زندگياش با خود نگــهدارد .آيدا در گفت و گو با
«اعتماد» گفته بود« :دوست نداشتم اين نامهها به
اين زودي چاپ شوند».
***
پيش روي
شهرستاني بودن،
ِ
مشكالت عديدهاي ِ
دارد؛ يكــي هم عد ِم دسترســي بهكتابهاي تازه
نشر يافته اســت .در روزنامهها خوانديم كه كتاب
«امي ِد آفتابي من» وار ِد بازا ِر كتاب شده است .بههر
كس كه در شيراز و تهران ،دوست و آشنا داشتيم،
تماس گرفتيم كه اين كتاب را برايمان تهيه كند.
قول دادند كه
حتي به نشــر چشــمه زنگ زدم و ِ
بفرستند ،ولي خبري نشــد .از شما چه پنهان كه
طريــق خري ِد اينترنتي هم ســر در نميآورم .تا
از
ِ
اين كه ديشــب (دوشــنبه  16آبان  )1394آقاي
اميد كيامرث از تهران آمده بود و اين كتاب را كه
ساكن
دوســت نازنينم آقاي جوا ِد حسينينژاد كه
ِ
ِ
تهران است ،خريده و توسطِ ايشان بهدستم رساند.
بيدرنگ شــروع بهخواندن كردم .گويي تشنهاي
طي ِ مسافتي طوالني در كوي ِر خشك و
كه پس از ّ
آفتاب سوزان بهچشمهاي رسيده است.
زي ِر
ِ
حاصل
كتاب
رفتم.
پيش
و
خوانــدم
َس
ف
ن
يك
َ
ِ
گفتهها ،در ِد دلها ،نگرانيها ،دوستداشــتنهاي
پدري به فرزندش است .فرزند هم محبتهاي پدر
را بيپاسخ نميگذارد.
***
«اميــد آفتابي من» نامههاي احمد شــاملو به
جانب
پســرش سامان اســت و
پاســخ نامهها از ِ
ِ
پســرش .اين كتاب در  96صفحه در قطع رقعي
توسطِ نشر چشمه در تابستان  1394بهچاپ رسيد
دســترس عالقهمندان قرار گرفت .استقبال
و در
ِ
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نگاهي به كتاب:

«اميد آفتابي من»

نامههاي احمد شاملو و پسرش ،سامان
انتشارات :نشر چشمه
تعداد صفحه96 :
چاپ اول و دوم :بهار و تابستان 1394
قيمت 8000 :تومان

محمدرضا آل ابراهيم

شــدن آن موجب گرديد تا
از ايــن كتاب و ناياب
ِ
چاپ دو ِم آن اقــدام كند كه
نشــ ِر چشــمه براي ِ
خوشبختانه در پاييز  1394وار ِد بازار گرديد .هشت
شامل عكسي از شاعر است
صفحهي پاياني كتاب
ِ
و نمونهي دستخطهاي ايشان.
اين نامهها زماني نوشــته شده است كه هنوز
خبري از دنيــاي مجازي اينترنت ،واتساپ ،تلفن
همــراه و  ....نبود .نامهنگاري و
فرســتادن كارتِ
ِ
بين دوستان و
ُپســتال در اوج بود و براي ارتباطِ ِ
حرف اول را ميزد.
اقوام و خويشان ِ

اين نامهها بيانگ ِر دغدغههاي روزانهي شــاعر
اســت و از بُع ِد ادبي و اجتماعــي جايگا ِه خاصي
ندارد .چه بســا اگر نا ِم احمد شاملو در ميان نبود،
انگشــتان
خوانندگان كتاب بهتعدا ِد
شــايد تعدا ِد
ِ
ِ
سوابق كاري
ه
ب
توجه
با
زيرا
رسيد.
ي
نم
دســت هم
ِ
شــاملو ،كتاب نميتواند آن انتظــاري كه از وي
داريم ،را برآورده كند.
بين پدر
كتاب شرح احساسات و روابطي است ِ
و پسر كه ميتوان در اكث ِر خانوادهها سراغ گرفت.
خواندن پســر در انگلستان است و
جريان درس
ِ
ِ

نگرانيهای پدر كــه مبادا فرزندش با كمبود پول
مواجه شــود و نتواند درساش را به پايان برساند.
فرستادن كارت ُپستال
سامان هم از ديا ِر غُربت ،با
ِ
و نامه ،به دلــداري پدر مي پردازد و از اضطرابش
ميكاهد.
نامهها از  11خرداد  1352شــروع ميشــود تا
آخرين نامه كه احمد شاملو  27بهمن  1356براي
سامان مينويســد .پس از آن ،سامان هفت نامه
آخرين آن تاريخ
و كارت پســتال ميفرســتد كه
ِ
ميان نامهها ،يك نامه هم از
 29تيــر  1377را در ِ
ساقي شاملو براي پدرش بهچشم ميخورد.
نامههاي كتــاب ،تقريب ًا همگــي يكنواخت و
عادياند .تنها يك نامهي مفصل اســت كه شاملو
لحني تند دارد و گوشــهاي از زندگياش را بازگو
ميكند .البته بســياري از خانوادههــا با اين گونه
مسائل دســت و پنجه نرم ميكنند .گوشههايي از
اين نامه را از صفحه 38و  39ميآوريم:
«سامان خوبم
شنبه  10مهر  2 / 1355اكتبر  ،1976تهران
دو نامــه بهفاصلــهي يــك روز ازت دريافت
كرديم .بيهوده اســت كه بگويم چهقدر خوشحال
شــدم .به هر حال نامهي دوم نگرانم كرد ،و يك
خُ رده هم عصباني .نميدانم چه چيز باعث شــده
اســت كه من نتوانم با شماها آنطور كه هميشه
آرزوي قلبيم بــوده تفاهم حاصل كنــم ،و واقع ًا
از ايــن كه چنين روزي را در عمــرم ببينم ديگر
بهراستي مأيوس شــدهام ،و حقيقتش را بخواهي،
يواش يواش بهآنجا رسيدهام كه ديگر در اين باب
ســعي و كوشش هم نكنم – .ســياوش كه رفته
است پي زندگي خودش و فقط گاهگاهي اگر كاري
با من داشته باشد ســري بهمن ميزند .گرچه دو
ســه روز پيش آمده بود از من ادعاي «مهر پدر»
ميكرد كه «ما پسرها هيچوقت از پدرمان محبت
نديديم ».بهش ميگويم «مرد! كســي كه حتی
براي زن گرفتن نميآيد دســت كم بهپدرش يك
خبر خشــك و خالي بدهد ،كسي كه ميآيد بهنا ِم
اين كــه قرض دارم و برايم اجرائيه صادر كردهاند
مرا وادار ميكند كــه بروم در حضو ِر خودش پول
قــرض كنم و به او بدهم و بعد خبر ميشــوم كه
رفته نشســته و تا دينا ِر آخرش را باخته ،كسي كه
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ميآيد از من چك ميگيرد و در حالي كه ميداند
پرداخت اجارهي خانــهي خودم ناتوانم دو
من از
ِ
روز بعــد تلفن ميكند كــه نميتوانم چكت را از
صاحبخانــهام پس بگيرم ،و من دوباره ميروم با
قرض و قوله پولــي فراهم ميكنم و ميدهم كه
چك مــرا از آن مرد پس بگيرد ،و با همهي
برود ِ
دست يك
چك مرا ميگيرد ميدهد ِ
اين حرفها ِ
اوباش موتورسيكلتسوار كه بروند براي من
ُمشت
ِ
اجرائیــه صادر كنند غلط ميكنــد از اين حرفها
بزند.
وانگهــي ،من كه تو را شــش ماه شــش ماه
نميبينم توقع داري با پســت برايت مهر و محبت
بفرســتم؟» تصور ميكنــي چه جوابــي به من
ميدهد؟ هيچ ،برگشــته بهمن ميگويد «آخر يك
شــخص ثالثي وســطِ ما افتاده!» مرد سي و چند
ِ
مثل آيدا كه
ســاله ســ ِر پيري به موجو ِد نازنيني ِ
خودكشي مسلّم
نَفَسش مرا پانزده ســال پيش از
ِ
آسايش
و
احترام
ســبب بينيازي و
نجات داده و
ِ
ِ
چشم «نامادري» نگاه ميكند.
روحي من شــده به ِ
البــد توقع دارد بنــده بهخاط ِر ُگ ِل روي ايشــان
زندگيم را بههم بزنم ،فقط براي اين كه آقا لطف
پيش من تشــريف بياورند .اين از
كنند و بيشــتر ِ
سياوش – .سيروس كه ديگر بهكلي با من بيگانه
شــده ،آنقدر بهخودش تحميل نميكند كه وقتي
از در ميآيد تو يك ســا ِم خشك و خالي بهمن
بكند....
خانم اميرشــاهي گفت «از
و در حضو ِر من به ِ
مثل بختك افتاده
پدرم بدم ميآيد چون اســمش ِ
پيشرفت من است!»  -اخيراً ديگر
روي من و مان ِع
ِ
غذايــش را هم با ما نميخــورد و گرچه در يك
خانه زندگي ميكنيم ،ماهها ميگذرد كه حتی يك
كلمه با ما حرف نميزند و فقط اگر مجبور بشــود
بدون يك كلمه حرف
و گرسنهاش باشــد ميآيد ِ
غذايش را ميكشد ،ميبرد توي اتاقش ميخورد....
اما تو ،پسر ،فقط برايم ماندهاي .سياوش اصرار
مثل او و سيروس
داشت بهمن بقبوالند كه تو هم ِ
فكر ميكني».....
***
شاملو چهار فرزند ب ه نامهاي سياوش ،سيروس،
سامان و ساقي دارد.

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002038مورخ  94/8/16هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی احترام نصیری فرزند مهدی به شماره شناسنامه 55
صادره از ارسنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  275/35مترمربع پالک  5546فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  656فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان قسمتی به موجب سند رسمی مشاعی شماره 18803
مورخ  75/9/24دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی و قسمتی دیگر
مبایعهنامه عادی /خریداری بیواسطه از مهدی نصیری و معالواسطه از
عزیز اسکندری مالکین رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2589م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002098مورخ  94/8/17هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی وحید اســکندری فرزند بهرام به شماره شناسنامه
 540صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت
 48/50مترمربع پالک  5552فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  1017فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان
ارسنجان خریداری از هاشم ابراهیمی مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2617م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015002111مورخ  94/8/19هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعــارض متقاضی مرتضی رضائی فرزند علی به شــماره
شناسنامه  4277صادره از ارســنجان در ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  157/20مترمربع پالک  5556فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  1240فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش
 5فارس شهرســتان ارســنجان خریداری معالواسطه از جمال نعمتی
مالک رسمی (ابتیاعی فروشــنده به موجب سند شماره  1799مورخ
 83/6/4دفتر  28ارسنجان) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2623م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015002095مورخ  94/8/17هیأت موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی وحید اســکندری فرزند بهرام به شماره
شناسنامه  540صادره از ارسنجان در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه
به مســاحت  199/40مترمربع پالک  5553فرعی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  1017فرعی از  10اصلی واقع در قطعه یک بخش 5
فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از داریوش ابراهیمی
مالک رسمی (مورد ثبت صفحه  511دفتر  18امالک ذیل شماره ثبت
 )1070محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2615م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311015001918مورخ  94/8/9هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی رحیمی فرزند شکراله به شماره شناسنامه  52صادره از ارسنجان
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  205/10مترمربع پالک  5537فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  642فرعی از  10اصلی واقع در
قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان سند رسمی شماره  11624مورخ  56/12/8دفتر  28ارسنجان در ازاء حصه مشاعی و مبایعهنامه عادی
خریداری از حسن اســکندری و محمدمهدی و محمدهادی رحیمی (موضوع سند رسمی شماره  11625مورخ  56/12/8دفتر  28ارسنجان) مالکین
رسمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :برابر گزارش کارشناسان منتخب هیات به وارده شماره  649مورخ  94/7/14ملک مورد درخواست در پالک  10/642میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2565م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002001مورخ  94/8/13هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک ارســنجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی محمدعلی ابراهیمی فرزند محمد به شماره
شناســنامه  6480078802صادره از ارســنجان در ســه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  87/75مترمربع پالک 5543
فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1072فرعی از  10اصلی واقع
در قطعه یک بخش  5فارس شهرستان ارسنجان خریداری معالواسطه از
سهیال و صدیقه و سعیده ابراهیمی مالکین رسمی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2587م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی حصر وراثت
صدیقه امید آباده دارای شناســنامه شــماره  3متولد  1337به شرح
دادخواست به کالســه  9409988836100659از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عیدی
محمد امید آباده به شماره شناسنامه  384در تاریخ  94/1/3در اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از
یک همسر دائمی ،سه فرزند پسر و پنج فرزند دختر به نامهای:
 -1فاطمه موسوی به شــماره شناسنامه  1935صادره از حوزه  3نیریز
همسر متوفی
 -2محمد امید آباده به شــماره شناســنامه  1صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -3محمدمهدی امید آباده به شماره شناسنامه  1165صادره از حوزه 3
نیریز فرزند متوفی
 -4محمدرضا امید آباده به شــماره شناسنامه  1166صادره از حوزه 3
نیریز فرزند متوفی
 -5نرجس امید آباده به شــماره شناســنامه  1552صادره از حوزه 3
نیریز فرزند متوفی
 -6حلیمه امید آباده به شــماره شناسنامه  18صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -7عصمت امید آباده به شماره شناسنامه  29صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -8جهان زیبا امید آباده به شماره شناسنامه  12صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
 -9صدیقه امید آباده به شــماره شناسنامه  3صادره از حوزه  3نیریز
فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شــورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /20290م الف
شعبه یک مجتمع شوراهای حل اختالف آباده طشک
آگهی احضار متهم
در پرونده  940423شــعبه  32دادیاری دادســرای ناحیه یک شیراز
مهوش غالمی به موجب شــکایت طاهره پورخلیل بــه اتهام توهین و
تهدید از طریق ارســال پیامک تلفنی تحــت تعقیب قرار دارد با توجه
به معلــوم نبودن محل اقامت وی و عدم امــکان ابالغ احضاریه و عدم
دسترسی به وی و شکایت شاکیه طبق ماده  174قانون آیین دادرسی
کیفری مراتب یک نوبــت در روزنامه عصر مردم آگهی و متهم ظرف
مهلت یک ماه احضار میگردد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیمات
الزم گرفته خواهد شد.
 /20292م الف
دادیار شعبه سی و دوم دادسرای ناحیه یک شیراز
ساداتی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015002118مورخ  94/8/19هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی حســین رضایی فرزند حســن به شماره شناسنامه
 27صادره از ارســنجان موازی  523/25سهم مشــاع از  560/25سهم
سهام ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  523/25مترمربع پالک
 5557فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1072فرعی از 10
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس شهرســتان ارسنجان خریداری
معالواسطه از مشهدی غالمحسن که در دفتر توزیع اظهارنامه به نامش
تعرفه و پالککوبی شده است محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2627م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311015001990مورخ  94/8/12هیأت موضوع
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ارسنجان تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نســترن ابراهیمی فرزند قلی به شماره شناسنامه
 4669صادره از ارسنجان در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  279/05مترمربع پالک  5541فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  96فرعی از  10اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
شهرستان ارسنجان سند رسمی مشاعی شماره  59957مورخ 68/11/2
دفتر  55مرودشت در ازاء حصه مشــاعی انتقالی از رضا رضائی مالک
رسمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/26 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/9/12 :
 /2579م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
سید رسول میرقادری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان فرشته تحیری فرزند اسمعیل دادخواستی به طرفیت خواندگان
 -1آنیتا صبای مقــدم  -2ماریا صبای مقــدم  -3فرهنگ صبای مقدم
 -4صابــر صبای مقدم  -5مریم صبای مقدم همگی فرزندان حســن به
خواســته اعالم و ثبت واقعه ازدواج دائمی تقدیــم دادگاههای عمومی
شهرســتان زرقان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول دادگاه
عمومی (حقوقی) بخش زرقان واقع در زرقان ارجاع و به کالسه پرونده
 9409987162301391و شــماره بایگانــی  941571ثبت گردیده و وقت
رسیدگی آن مورخ  94/10/7ســاعت  9صبح تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
 /20291م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش زرقان
اسماعیل شهریاری

